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 W naszym kalendarzu nie brakuje świąt, które obchodzimy 

prawie wszyscy. Dzisiaj postanowiłam Wam zaprezentować listę świąt, myślę, 

mało znanych, czasami dziwacznych i zabawnych. Być może odnajdziecie tu coś 

dla siebie. 

 

 5 stycznia to Międzynarodowy Dzień Żółtego Śniegu – Pozostawiam bez 

komentarza.  

 7 stycznia, czyli Dzień Dziwaka to propozycja dla oryginałów oraz 

indywidualistów. 

 18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka – Tę propozycję powinni przemyśleć 

nie tylko wielbicieli książki Milne’a, ale i amatorzy miodu.  

 1 lutego Dzień Świąt Przegapionych, czyli Dzień Gapy  to, chyba, coś  

dla pracoholików. 

 9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy, czyli coś dla łakomczuchów  

i amatorów włoskiej kuchni. 

 26 lutego – Dzień Spania w Miejscach Publiczny, a ponadto: Dzień 
Pozdrawiania Blondynek i Dzień Dinozaura – Może zakręcić się w głowie! 

 18 marca – Europejski Dzień Mózgu – Wstyd nie obchodzić.  

 31 marca – Dzień Budyniu  

 2 kwietnia – Dzień Naleśnika 

 12 kwietnia – Dzień Czekolady 

 29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca – Może  byśmy jakiś turniej 

albo dyskotekę zorganizowali? 

 1 czerwca to nie tylko Dzień Dziecka, to również Dzień Bułki 

 21 czerwca – Światowy Dzień Deskorolki 
 4 lipca – Święto Hot-Doga  
 30 lipca – Dzień Koziczki na Nosie – Brzmi dosyć tajemniczo. 

 19 listopada – Dzień Toalety – No w końcu kiedyś wypada się umyć.  

 20 grudnia – Dzień Ryby – W kontekście wigilijnej potrawy z karpia brzmi 

jak żart. 

 28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

 
Dziwacznych świąt w naszym kalendarzu jest o wiele więcej. Można by 

powiedzieć, że dla ludzkości dzień bez święta to dzień stracony. 

 
Opracowała Joanna Dankowska z klasy 6d 

 

 

 

 



 
 

Czy wiecie, że Polacy są jednymi z największych miłośników 

kotów na świecie? Według miesięcznika  „Kot”,  w naszym kraju „w co 

trzecim gospodarstwie domowym można spotkać jakiegoś Mruczka”. 

Nie dziwi więc, że właśnie Polska to jeden z nielicznych 

krajów, gdzie 17 lutego obchodzi się Międzynarodowy 

Dzień Kota. 

Na świecie żyje dziś około 60 milionów kotów 

domowych i nieznana bliżej liczba dzikich kotów. Te 

wytrzymałe stworzenia  są zdolne do życia w najbardziej 

niesprzyjających warunkach i zamieszkują  niemal wszystkie 

zakątki świata, od Galapagos po Antarktykę. Co ciekawe, koty to 

jedyne zwierzęta, które same się udomowiły. Widać lubią 

towarzystwo człowieka. 

W dzisiejszym artykule, którego bohaterem jest kot domowy, 

chciałabym Wam zaprezentować ciekawostki na temat tego, jak 

niektórzy go nazywają, „sierściucha”. 

 

kocie rekordy 
 Średnio koty żyją ok. 15-17 lat. Jednak kotka o imieniu Ma,  

z brytyjskiego miasta Devon, dożyła 24 lat. Prawdziwym 

rekordzistą był jednak pewien kocur, co ciekawe – również 

mieszkaniec miasteczka Devon. Żył on aż 36 lat! 

 Najcięższy kot domowy ważył 21,3 kg! Wabił się Himmy  

i mieszkał w Australii. 

 Z kolei Tinker Toy z USA to najmniejszy kot świata. Mierzy 

zaledwie 7 cm wysokości i 19 cm długości. 

 Dusty, kotka z Bonham, była matką, bagatela, 420 kociąt! 

 Koci supermyśliwy upolował w swym życiu aż 28899 myszek! 

 Okazuje się, że nie tylko ludzie zdobywają górskie szczyty.  

W 1950 r. pewien kot z Genewy uparcie podążał za grupą 

alpinistów. Wraz z nimi zdobył szczyt Matterhorn. Wysokość 

szczytu wynosi 4478 m n.p.m.  



Czy wiecie, że … 
 kot nie widzi tego, co znajduje się bezpośrednio przed jego 

nosem?  

 kocięta rodzą się ślepe, bezzębne i z zatkanymi przewodami 

słuchowymi? 

 tuż po przyjściu na świat oczy kociąt są niebieskie, bez względu 

na rasę? Ich właściwa barwa pojawia się dopiero po 12 

tygodniach. 

 kotów nie powinno się poić mlekiem, gdyż większość dorosłych 

„sierściuchów” nie przyswaja zawartej w mleku laktozy? 

 koty nie mają obojczyka? Dzięki temu mogą się wcisnąć w każdą 

szczelinę, przez którą tylko „przejdzie” ich głowa. 

 nastrój kota można odgadnąć po jego oczach? Przestraszony lub 

podekscytowany kot ma duże, okrągłe źrenice.  

U zdenerwowanego, poirytowanego kota źrenice się zwężają.  

 koty mogą spać nawet 15 godzin dziennie?  

 kot potrafi skoczyć 7 razy wyżej niż wynosi jego własna 

wysokość? 

 kot potrafi biec z prędkością 50 km na godzinę? 

 w ciele kota znajduje się 206 kości, a więc o 24 mniej niż  

w ludzkim ciele? 10% kocich kości znajduje się w ogonie kota? 

 najwrażliwsze włosy na ciele kota to wąsy, brwi oraz włoski 

między poduszeczkami palców? 

 

humor z kotem 
   Jasio na lekcji polskiego odmienia 

rzeczownik „kot” przez przypadki:  

- Mianownik: kot  

- Dopełniacz: kota  

- Celownik: kotu  

- Biernik: kota  

- Narzędnik: (z) kotem  

- Miejscownik: (o) kocie  

- Wołacz: kici kici ! 
Opracowała Hania Lewińska z klasy 6e 

 



 

 
 

W dzisiejszym  wydaniu naszej gazetki prezentujemy  mit 

autorstwa Adama Hałaburdy, ucznia klasy 5c. Praca  naszego 

szkolnego kolegi została zgłoszona do Międzynarodowego Konkursu 

Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej.   
 

Na początku był pochłaniający wszystko Mada. On był … i nie było Go 
jednocześnie. Był Materią i Pustką, Światłem i Ciemnością, Życiem i Śmiercią. 
Znudziło się Madzie takie istnienie, więc postanowił z nicości utkad Ziemię  
i Kosmos. 

Bogini Ziemia okazała się wspaniała. Rosły na niej zielone lasy, 
połyskiwały błękitem kryształowe wody. Tu i ówdzie rozciągały się kolorowe 
równiny i wyrastały wielkie, misternie rzeźbione przez Madę góry. Kosmos zaś 
był ogromną komnatą, udekorowaną złotymi galaktykami. Zamieszkał w nim 
Mada. Stąd spoglądał na swój nieruchomy klejnot – Ziemię. Patrzył na nią swym 
ognistym okiem, który kiedyś ziemscy bogowie nazwą Słoocem. 
 Ziemia milczała, ponieważ Mada zakazał jej mówid. Miała trwad wiecznie 
i cieszyd Madę widokiem nieruchomych lasów, równin, wód, gór, pustyo i 
lodowców. Jednak po długiej nieokreśloności czasu demiurg dostrzegł w oczach 
Ziemi, nabrzmiałych od oceanu łez,  niewysłowiony smutek. Zmartwił się Mada 
i pozwolił jej przemówid.  
 Podobało się Madzie, że ktoś do Niego mówi. Spodobały Mu się słowa 
Ziemi, dlatego pozwolił jej stworzyd potężnych bogów, którzy zawładnęli 
oceanami i kontynentami. Poruszyły się więc oceany, zatrzęsły się kontynenty  
i zahuczały wiatry. Zagrzmiały chmury gromami i rozbłysły błyskawicami,  
i spłynął z nich strumieo deszczu, i  rozwinęły się wstęgi tęcz. Ziemia przestała 
byd martwa! W koocu zaczęła żyd. 
 Ucieszyła się Ziemia i zawirowała wokół własnej osi. Swój taniec wiecznej 
radości wykonała wokół Słooca - oka Mady. Uszczęśliwiony poczuł się Mada. 
Zachwyciła Go radośd Ziemi oraz jej wesołe pląsy.  Z przyjemnością wsłuchiwał 
się w  szepty i radosne okrzyki zdumienia ziemskich  bogów.  
W melodii sztormów, wichur i trzęsieo ziemi słyszał nieśmiertelną nutę 
stworzenia.  



 Ziemia żyła, oświetlana życiodajnym okiem Mady. Bogowie zaś rządzili 
oceanami i kontynentami uczciwie, i sprawiedliwie. Nic nie mąciło ich szczęścia. 
Nic nie zwiastowało zmian. Jednak pewnego razu zdarzyło się coś 
nieoczekiwanego. Boski Atlantyk, który uchodził za najprzystojniejszego  
z ziemskich bogów, spotkał się z uroczą boginią Europą i zakochał się w niej bez 
pamięci. Ona również pokochała - tak mocno, że od uderzenia jej zakochanego 
serca na południu kontynentu wyrosły wysokie góry. Na północy zaś wyłoniła 
się wyspa. 

 Atlantyk i Europa spotykali się często i cieszyli swoją obecnością.  
Atlantyk obmywał zachodnie, skaliste, surowe wybrzeża Europy, a ona 
odwdzięczała mu się uśmiechem i garściami minerałów, które on wypłukiwał  
z jej skał. 
 Z ich związku narodził się przepiękny bożek o włosach niezwykłych,  
bo sinawozielonych. Boscy rodzice nadali mu imię Bałtyk. Malec całe dnie 
spędzał na pląsaniu wśród fal Atlantyku. Zamiłowanie do taoca zapewne 
odziedziczył po Matce. Gdy się nudził,  podpatrywał swymi niebieskawymi  
oczami lasy i góry Europy. Rósł szybko, jak na boga przystało, więc wkrótce 
nudzid go zaczęły  infantylne wygłupy - dziecięce zabawy. Pewnego dnia uznał, 
że ojciec Atlantyk i matka Europa nie żyją prawdziwym życiem i zapłakał nad 
nimi rzęsistymi łzami.  
 Dotychczas Bałtyk nie płakał, więc nie mógł znad siły swoich boskich łez.  
I oto stało się! Jego łzy wpadły do oceanu! Zmąciły spokojne dotąd wody jego 
ojca Atlantyku. Wkrótce wodne stworzenia opuściły swój dotychczasowy dom. 
Wyszły na ląd i w promieniach Oka nauczyły się latad. 
  Dostrzegł Mada wielkie zamieszanie na Ziemi i wpadł w gniew. Rzucił  
w jej kierunku kilka meteorów ognistych, które wyrzeźbiły w jej skałach potężne 
kratery. Jednak sprawczej siły życia nie mógł już powstrzymad.  
Okrzyczał grzmotami Atlantyk i Europę, i wypomniał im ich nieroztropnośd oraz 
nieposłuszeostwo. Nakazał im nawet zamknąd Bałtyk  
w zwykłej kałuży, na północy Europy, a oczy bożka  
o sinawoniebieskawej barwie próbował pozbawid siły 
tworzenia.  
 Mimo wszystko ucieszyli się rodzice Bałtyku,  
że tak mała kara spotkała ich syna. Trochę mniej 
ucieszył się Bałtyk. Zapłakał powtórnie. Tym razem  
z jego łez zrodziły się przepiękne bursztyny i zaległy  
na dnie jego morskiego więzienia. Tam czekały na swe 
odkrycie przez wiele obrotów Ziemi wokół Oka Mady. 
Ujrzały światło dnia wraz z nadejściem ery człowieka, który docenił ich czar  
i piękno.  

 



 
 

 

Prawdziwy marynista powinien doświadczyć morza, zarówno 
podczas pięknej pogody, jak i sztormu. Nie sądzę, by marynistą była 
osoba po prostu malująca morze, spoglądająca na nie jedynie z brzegu. 

 
 
Marynistyka to rodzaj twórczości 

związanej z morzem. Artyści zajmujący się tą 
formą sztuki przedstawiają w swoich dziełach 
morze, ale też związane z nim zjawiska, osoby, 
emocje oraz  przedmioty. Najpopularniejszą 
formą jest oczywiście malarstwo, ale nie brakuje 
też twórców wyrażających swoją pasję i miłość 

do morza poprzez rzeźbiarstwo czy muzykę.  
  

 
Jednym z malarzy 

marynistów jest urodzony  
w 1940 roku pan Witold 
Lubiniecki, który zgodził  
się udzielić mi wywiadu  
i zaprosił mnie do swojej 
pracowni, mieszczącej się  
na poddaszu jego domu  
w Ustce. W „laboratorium” 
artysty, pośród obrazów, 
płócien, pędzli, farb, zdjęć oraz  
licznych pamiątek z podróży, 
rozmawialiśmy o morzu i pasji 
pana Witolda – malarstwie. 

 
 
Pan Witold Lubiniecki pochodzi  

z okolic Lwowa. Marynistyką zajmuje się 
od pięćdziesięciu lat. Jego znak zodiaku 
to bliźnięta. Ten ustecki artysta czyta 
najchętniej literaturę związaną ze sztuką. 
Najbardziej smakuje mu to, co ugotuje 
żona. Za najbardziej magiczne miejsce na 
Ziemi uważa Norwegię. Myślę, że jest 
szczęśliwym człowiekiem.  



Dzień dobry. Dziękuję, że znalazł Pan czas, aby udzielić mi wywiadu.  
Witam. Cała przyjemność po mojej stronie. 
Kogo, Pana zdaniem, można nazwać marynistą? Kto zasługuje na takie miano? 
Prawdziwy marynista powinien doświadczyć morza, zarówno podczas pięknej 
pogody, jak i sztormu. Nie sądzę, by marynistą była osoba po prostu malująca 
morze, spoglądająca na nie jedynie z brzegu. Trzeba przeżyć rejs statkiem, trzeba 
przeżyć sztorm, doświadczyć każdego stanu morza.  
O czym Pan myśli, kiedy spogląda na morze? 
Patrzę na morze jak na zjawisko malarskie, próbuję je „rozgryźć”. O wiele lepiej 
mi się maluje „na żywo” niż na przykład z fotografii. Niektóre rzeczy trzeba 
naprawdę poczuć, a niestety fotografia tego nie zapewnia.  
Dlaczego akurat morze uczynił Pan tematem swoich prac?  
Morze to wyzwanie. Jest trudne do namalowania, a ja jestem niezwykle upartym 
człowiekiem.  
Co sprawia, że niektórzy ludzie kochają morze bezgranicznie?  
Uważam, że ludzie kochają w morzu żywioł. 
Co najczęściej przedstawia Pan w swoich pracach?  
Moje prace przede wszystkim pokazują wodę, ale też szafarze, czyli dodatki, które 
dopełniają obraz. Najczęściej są to statki. 
Jakie techniki malarskie stosuje Pan w swojej twórczości? 
Najczęściej stosuję technikę olejną i akrylową.  
Jakie kolory dominują w Pana pracach?  
Jako że morze jest bohaterem moich prac, w moich obrazach dominuje kolor 
morski, niebieski, zielony. 
Kiedy zaczęła się Pana przygoda z malarstwem?  
Nie pamiętam dokładnej daty, ale już w młodości lubiłem malować. 
Czy zatem już w dzieciństwie chciał Pan być malarzem?  
Tak, już od dziecka chciałem być malarzem. Uważam, że każde dziecko posiada 
talent malarski. W wieku dwunastu lat zdolności malarskie zanikają lub utrwalają 
się. U mnie się rozwinęły.  
Jaką szkołę trzeba ukończyć, żeby malować tak pięknie jak Pan?  
Dziś przyszłych artystów – malarzy  kształci Akademia Sztuk Pięknych.  
Ja ukończyłem studia w Toruniu na wydziale Sztuk Pięknych. 
Kto jest Pana idolem? 
Jest nim William Turner, angielski malarz- pejzażysta. W jego pejzażach widać 
autentyczne przeżycie. Był więc impresjonistą, a jego niezwykłość polegała  
na tym, że wyprzedził swoją epokę. Turner zmarł w 1851 roku, kiedy impresja  
w sztuce dopiero się rodziła.  
Gdzie można obejrzeć Pana prace? 
Zorganizowałem około pięćdziesięciu wystaw moich prac w Polsce i Niemczech. 
Brałem też udział w około dwustu wystawach zbiorowych, zarówno w kraju, jak  
i zagranicą.  Moje obrazy pokazywano np.: w Danii, byłej Jugosławii, Holandii, 
Szwecji czy we Włoszech. Wiele moich prac można  zobaczyć w galeriach  
w Słupsku czy w Kappeln w Niemczech.  
Jakie było Pana największe osiągnięcie w dziedzinie sztuki? 
Sądzę, że moim największym osiągnięciem było otrzymanie we Włoszech nagrody 
Gloria Artis. Ważny dla mnie jest także Złoty Krzyż Zasługi. Przyznano mi wiele 
cennych i ważnych dla artysty nagród. Dumny jestem z odznaki Za zasługi  
dla województwa słupskiego. 



Nad czym obecnie Pan pracuje? 
Obecnie maluję cykl obrazów Cztery Pory Roku, oczywiście przedstawiający 
morze. Obrazy te ozdobią ściany usteckiego Ratusza. 
Wiem, że w Polsce istnieją stowarzyszenia zrzeszające marynistów. Czy Pan należy  
do takowego? 
Tak, należę do Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Jestem prezesem usteckiego 
oddziału tegoż stowarzyszenia.  
O czym marzy Pan Witold Lubiniecki?  
Chciałbym mieć własną galerię sztuki, stałą wystawę, którą można by zobaczyć 
każdego dnia. Próbowałem w tym celu wynająć wolny budynek w Ustce,  
ale, niestety, jak na razie nie mogę się porozumieć z władzami miasta.  
Serdecznie dziękuję  za spotkanie. Życzę  Panu  spełnienia marzenia o własnej galerii, 
zwłaszcza że miłośnicy Pana talentu mogliby wówczas na co dzień podziwiać Pana obrazy.  

 
Z Witoldem Lubinieckim rozmawiała Dominika Koglin 

 
 

 
 
 

Autorem zaprezentowanych powyżej obrazów jest,  
oczywiście, Witold Lubiniecki –artysta, który kocha, czuje i maluje morze. 

 



 
Małe, wodne, kolorowe,  

czyli o rybkach akwariowych 
 
Któż z nas nie marzy o własnym domowym 

zwierzaczku? Zazwyczaj chcielibyśmy mieć pieska lub kotka, 
ewentualnie chomika, świnkę morską lub szczurka. Niestety, 
wielu z nas nie może sobie pozwolić na „luksus” posiadania 

pupila. Powody bywają różne – nasi rodzice nie wierzą, że 
odpowiedzialnie zajmiemy się naszym zwierzątkiem  
i obawiają się, że posiadanie zwierzaczka nam się znudzi a 

wtedy obowiązek zajmowania się nim spadnie na nich. No 
wiadomo, i tak mają mnóstwo na głowie. Poza tym niektórzy  

z nas albo członkowie naszych rodzin mają alergię na sierść 
zwierzęcą. No cóż, siła wyższa. Pewnych rzeczy  nie 
„przeskoczymy”, co nie znaczy, że  nie możemy szukać innych 

rozwiązań.  
Jeśli chcielibyście mieć zwierzątko, a nie możecie, być 

może, ten artykuł jest właśnie dla Was. Dziś chciałabym Wam zaproponować założenie 
akwarium. 

Zanim założymy akwarium i wpuścimy do niego rybki, powinniśmy poznać zwyczaje 

i wymagania naszych wodnych zwierzątek. Wybór ryb do pierwszego w życiu akwarium jest 
zadaniem fascynującym, ale i niełatwym. Dla początkującego akwarysty poleciłabym rybki 
bardziej odporne na warunki środowiska. Do najbardziej odpornych należą: gupik, zmienniak 

plamiasty i wielobarwny, mieczyk Hellera, bojownik syjamski. Przybliżę Wam dwa  
z wymienionych powyżej gatunków.  

gupik 
Gupik, zwany też pawim oczkiem to niewielka, południowoamerykańskiej rybka  

z rodziny piękniczkowatych, jedna z najbardziej popularnych, słodkowodnych ryb 
akwariowych.   W naturalnym środowisku gupik występuje w Ameryce Południowej. 
Spotyka się go na północ od Amazonki, na Wyspach Dziewiczych, poza tym na Barbados czy 

Trynidad.  Z tych obszarów gupiki trafiły, najprawdopodobniej z hodowli, do innych rejonów 
świata. Występują w Meksyku, na Jamajce, Kubie, na wyspach Oceanii i Australii,  

w Indonezji, Indiach, Arabii Saudyjskiej, w Zambii, RPA, w USA oraz w krajach 
europejskich – w Czechach, Słowacji, Holandii, na Węgrzech.  

Gupiki zamieszkują najróżniejsze typy zbiorników wodnych: stawy, kanały, rowy,  

a także rzeki, górskie strumyki i ujścia rzek wód słodkich i słonawych, jak również  
przybrzeżne wody morskie. Ryby te wytrzymują szeroki zakres zasolenia, ale odmiany 

hodowlane wymagają dość wysokiej temperatury (23-24°C) i wolno płynącej lub stojącej 
wody z obfitą roślinnością. Spotykane są nawet w silnie zanieczyszczonych zbiornikach. 
Gupiki przebywają zwykle w pobliżu powierzchni wody. Żywią się różnorodnym pokarmem, 

w zależności od zajmowanego środowiska: drobnym zooplanktonem (pierwotniaki, wrotki), 
skąposzczetami, owadami (zwłaszcza larwami muchówek) i glonami. 
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mieczyk Hellera 
Mieczyk Hellera, mieczyk zielony to również gatunek 

słodkowodnej ryby z rodziny piękniczkowatych  i , co warto podkreślić -
przodek  wszystkich odmian hodowlanych. Wykorzystywany jest  
w badaniach genetycznych oraz w medycynie – w badaniach naukowych 

nad nowotworami. 
Jest to gatunek łatwy do rozmnażania, pod warunkiem że 

utrzymane są odpowiednie parametry wody. Mieczyki są rybkami 
żyworodnymi. Samice nie składają ikry, lecz rodzą w pełni ukształtowane 
młode, gotowe do samodzielnego życia. Tuż przed samym porodem 

dobrze jest umieścić samicę w specjalnym kotniku akwarystycznym - zanurzanej w zbiorniku 
plastikowej klatce. W ten sposób narybek zostanie uchroniony przed zjedzeniem przez matkę 
lub starsze osobniki. Kotnik nie jest niezbędny, jeśli w akwarium jest bardzo dużo roślin  

i mało ryb, ale nawet wówczas trzeba się liczyć ze stratą części młodych. Ciąża trwa 4–5 
tygodni, a duża samica rodzi od 70 do nawet 250 młodych. Młode należy karmić jak dorosłe, 

jednak pokarm powinien być rozdrobniony. Dobre filtrowanie i napowietrzanie wody  
ochroni młode przed infekcjami bakteryjnymi. 

Przygotowanie akwarium 
Zanim kupimy rybki, zadbajmy o stworzenie im odpowiednich 

warunków. Oto lista rzeczy, które będą nam potrzebne:  

 akwarium i pokrywa na akwarium 

 materiał amortyzujący akwarium, np. płyta styropianowa 
 oświetlenie 

 grzałka z termostatem 
 termometr 
 filtr, np. żwirowy 

 pompka akwariowa 
 węże doprowadzające powietrze z pompki 
 rozdzielnik, umożliwiający podłączenie wszystkich urządzeń w jednym miejscu 

 kamień napowietrzający 
 żwirek i kamienie 

 roślinki akwariowe 
 testery do wody 
 siatka do odłowu rybek  

 pokarm 
 elementy dekoracyjne 

ETAP 1 
            Wybierz miejsce pod akwarium, najlepiej stabilny mebel, ustawiony z dala od światła 
słonecznego i grzejników centralnego ogrzewania. Akwarium nie może również stać  

w miejscu, obok którego jest duży ruch, ponieważ wpływa to stresująco na ryby.  

ETAP 2 
            Sprawdzamy, czy akwarium stoi stabilnie oraz czy nie przecieka. Jeśli przecieka, 

uszczelniamy je specjalnym klejem lub wymieniamy na nowe. Akwarium stawiamy  
na materiale amortyzującym.  

ETAP 3 
Jeśli zdecydowaliśmy się na filtr podżwirowy,  umieszczamy kratkę na jego membranie. 
Następnie podłączamy membranę do wężyków.  
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ETAP 4 
Nowo zakupiony żwir należy wypłukać a potem rozmieścić 
go na dnie akwarium lub na kratce. Warstwa żwiru powinna  

mieć około 7,5 cm grubości.  

ETAP 5 
Korzenie i elementy dekoracje czyścimy pod bieżącą wodą. 

Absolutnie nie używamy żadnych środków chemicznych. 
Formujemy korzenie i dekoracje według własnego uznania. 
Pamiętajmy jednak o stworzeniu kryjówek dla niektórych 

rodzajów ryb. 

ETAP 6 
Zakładamy grzałkę z termostatem tak, aby grzałka nie 

dotykała żwiru -najlepiej tak zamontować grzałkę, aby była 
jak najmniej widoczna. Termometr umieszczamy w miejscu 

nieco oddalonym od grzałki. 

ETAP 7 
Podłączamy kostkę do napowietrzacza za pomocą wężyka. 

Najlepiej umieścić ją w tylnej części akwarium. W przypadku 
zastosowania filtra podżwirowego wolną końcówkę można 
wsunąć w komin filtra i pchnąć, aż znajdzie się na poziomie 

podłoża. . 

ETAP 8 
Na tym etapie można rozpocząć napełnianie akwarium wodą. Wodę wlewamy delikatnie, 
żeby nie naruszyć podłoża. Można w tym celu zastosować kartkę papieru, którą usuwamy  
po napełnieniu akwarium do połowy.  

ETAP 9 
W tym momencie rozpoczynamy sadzenie roślin akwariowych. Najlepiej niższe rośliny 
sadzić w przedniej części zbiornika, a wyższe w tylnej. Pamiętajmy o pozostawieniu otwartej 

przestrzeni dla ryb.  Dolewamy wodę do linii około 2 cm od górnej krawędzi.  

ETAP 10 
Regulujemy strumień wypływający z filtrów, aby nie wytwarzały się zbyt duże wiry wodne. 

W celu zminimalizowania skutków parowania możemy położyć szybę na górę akwarium. 
Nakładamy pokrywę po wcześniejszym zainstalowaniu oświetlenia.  

ETAP 11 
Sprawdzamy, czy urządzenia zostały prawidłowo podłączone. Jeżeli tak,  
to włączamy wszystkie urządzenia na około  tydzień - dwa przed wpuszczeniem ryb  

do akwarium, oświetlenie na 12-14 godzin na dobę. Dzięki temu środowisko w akwarium 
ustabilizuje się. Musimy kontrolować  kwasowość wody, jej twardość oraz temperaturę. 
Proces stabilizacji środowiska można przyspieszyć za pomocą odpowiednich  

uzdatniaczy. Ryby umieszczamy stopniowo po około 7-14 dniach  
od stworzenia akwarium.   

 
Poszczególne ryby różnią się potrzebami w zakresie wielkości akwarium, gęstości 

roślin, temperatury i naświetlenia. Bardzo częstym błędem popełnianym  

przez początkujących akwarystów jest wpuszczenie zbyt dużej liczby ryb do zbyt małego 
akwarium. Najlepiej jest przyjąć zasadę, że na 1 cm długości ryby przypada 1 litr wody.  
Im większe akwarium, tym lepsze warunki dla życia  ryb. 

 
Powodzenia początkującym akwarystom życzy autorka artykułu Roksana Sadowska z kl.6e 



  
 

W dzisiejszym wydaniu naszej gazetki prezentujemy 

Wam wywiad z nowymi wiceprzewodniczącymi  

Samorządu Uczniowskiego, czyli z Roksaną Sadowską oraz Żakliną 

Ittar, uczennicami klasy VIe. 
 
Wasz znak zodiaku …  

Roksana: Moje urodziny są 18 lipca, jestem więc zodiakalnym rakiem.  
Żaklina : A mój znak zodiaku to panna. 

Jakie  przedmioty w szkole lubicie najbardziej? 
Roksana i Żaklina: Chyba najbardziej lubimy przyrodę. 

Czy macie jakieś hobby? 
R: Kocham jazdę konno, a poza tym kolekcjonuję misie pluszowe Bukowskiego. 

Ż: Lubię słuchać muzyki i chodzić po sklepach. 
 Jakie są wasze ulubione zwierzaki? Czy macie jakieś w domu? 
R: Ubóstwiam konie, króliki i psy rasy rosyjski toy, Yorkshire terier i chihuała. 

W domu mam Yorkshire teriera. Wabi się Baja. 
Ż: Uwielbiam psy i koty. W domu mam psa rasy Yorkshire Terier. Jest koloru 

złotawosiwego, a na imię ma Fazi.  
Jakiej muzyki słuchacie i jakie filmy oglądacie najchętniej? 

R: Najchętniej słucham muzyki pop i rock, a moim ulubionym wykonawcą jest 
Lady GaGa.  Z gatunków filmowych  preferuję komedie i horrory.  

Ż: Również słucham muzyki pop, ale nie mam ulubionego wykonawcy.  
Najchętniej oglądam komedie i horrory, a jednym z nich jest „Nienarodzony”. 
Dokąd chciałabyś się wybrać na pierwszą randkę? 

R i Ż: Na razie nie mamy chłopaków, więc się nad tym nie zastanawiałyśmy.  
Jak lubicie się ubierać? 

R: Ubieram się zależnie od nastroju.  
Ż: Najczęściej noszę  dżinsy, bluzkę z krótkim rękawkiem oraz sweter.  

Wasz ulubiony kolor to … 
Żaklina i Roksana: Nie mamy ulubionego koloru, ale lubimy wszystko, co się 

błyszczy. 
Dziękujemy za rozmowę. 
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  Dnia 11.02.2011 r.,  w godz. 18.00-19.30  uczniowie klas 4-6 bawili się 

na  dyskotece karnawałowej, zorganizowanej w naszej szkole. Imprezę 
poprowadził znakomity didżej i wodzirej  pan Marek Rogala . Przede wszystkim 

pan Marek prezentował piosenki lubiane przez nas wszystkich. Mogliśmy 
tańczyć przy muzyce takich wykonawców jak:  AC/DC, Hannah Montana, 

Eminem czy Justin Biber. Zatem każdy 
znalazł coś dla siebie. Ponadto pan Marek 

zachęcał nas do udziału w przeróżnych 
konkursach, co dodatkowo uatrakcyjniło 

tegoroczną zabawę karnawałową. 
 Jednym z konkursów był taniec  
w parze. Liczyło się nie tylko wyczucie 

rytmu, ale także dynamika tańca  
i promienny uśmiech. Najlepszym 

duetem okazali się Dominika Koglin  
i Marcin Lip iński z klasy 6e.  

  
W kolejnym zadaniu 

konkursowym grupa dziewczyn 
„walczyła” przeciwko chłopakom.  
Należało rozplątać warkocz, 

spleciony ze sznura, co wymagało 
skoordynowania działań zespołu, 

szybkości i wyobraźni. Walka była 
wyrównana, ale ostatecznie 

panowie pokonali przedstawicielki 
płci pięknej.  

 
Wszyscy bawili się 

doskonale. Niektórzy wciągali do zabawy mniej odważnych uczniów. Wielu  

z nas zaprezentowała, nierzadko po raz pierwszy, swe taneczne umiejętności. 
Mieliśmy też możliwość zadedykowania piosenki naszym kolegom czy 

koleżankom. 
Niestety, czas podczas tak fantastycznej zabawy mija bardzo szybko  

i zanim się obejrzeliśmy, trzeba było wracać do domu. Ostatni taniec 
wykonaliśmy przy dźwiękach utworu AC/DC, ulubionego zespołu pana Marka, 

jak się dowiedzieliśmy, kultowej kapeli z czasów jego młodości.  
 

Zosia Żuralska, klasa 6e 
 

 



 

Niedawno obchodziliśmy walentynki, czyli święto zakochanych, 

których patronem jest św. Walenty. Tradycja święta 

przywędrowała do nas z USA i Wielkiej Brytanii.  

W dniu św. Walentego zakochani obdarowują się drobnymi 

upominkami, nierzadko też dla swoich sympatii piszą wierszyki  

i życzenia. Być może parę dni temu, 14 lutego, ktoś  

z Was otrzymał walentynkową kartkę z takimi oto uroczymi 

wierszykami: 
 Gdyby księżyc umiał mówić,     

Gdyby odgadł myśli me,  

To na pewno by wypaplał,  

Jak ja bardzo kocham Cię! 

 Kiedy do „ludzia” tuli się 

„ludź”, 

To „ludź” do „ludzia” musi coś 

czuć! 

 Moje serce jest malutkie, 

ale wierne i cieplutkie. 

Tylko Tobie jest oddane,  

tylko w Tobie zakochane. 

 Kocham śledzie, 

Kocham szprotki, 

Lecz najbardziej kocham 

Ciebie –Chłopcze słodki! 

 Gdy usłyszysz głos gitary, 

a gitara pięknie gra, 

to nie pytaj, kto Cię kocha,  

bo to zawsze jestem ja! 

 Kwiatek pragnie wody,  

a motyl- kwiatuszka. 

Ja pragnę od Ciebie Twojego 

serduszka. 

 Na walentynki przesyłam Ci 

całusów kilka, 

delikatnych jak muśnięcie 

motylka. 

Myślę, że gdy je poczujesz, 

to mi się w końcu 

zrewanżujesz. 

 Że ja Cię kocham, niech każdy 

wie! 

Bo warto kochać, prawda czyż 

nie? 

Bo bez kochania trudno jest 

żyć! 

Bo miłość była i musi być! 

Zaprezentowane powyżej wierszyki wybrałyśmy  

spośród wielu nadesłanych do nas tekstów. Naszym 

zdaniem, były one najciekawsze, najoryginalniejsze  

i najzabawniejsze. Jak też widać, miłość nie tylko 

potrzebna jest do życia, ale i z wielu z nas czyni poetów. 

Uśmiechniętych i szczęśliwych serduszek, nie tylko  

od święta, życzą  
 Roksana Sadowska i Żaklina Ittar z klasy 6e. 

 



 

 

Początek semestru to dla niektórych uczniów Piątki czas wytężonej pracy, bo oto 
szykują się do konkursów przedmiotowych, których, o dziwo, odbywa się zimową porą 

całkiem niemało.  
  14 oraz 15 lutego miała miejsce w szkolnej bibliotece kolejna edycja konkursu 
recytatorskiego. W poniedziałek w recytatorskie szranki stanęli uczniowie klas starszych, 

maluchy zaś starły się w krasomówczych zmaganiach dnia następnego.  
W kolejnym etapie naszą szkołę będą reprezentować Karina Motolko i Michalina 

Duda, które, zdaniem jury w osobach polonistek: Katarzyny Lisowiec- Poręby i Elżbiety 
Pajewskiej oraz pani Moniki Ziemienowicz, wypadły najlepiej, zarówno w doborze tekstu, 

jak i jego interpretacji. Nie bez znaczenia były też w ocenie tych recytacji warunki głosowe  
i dykcja recytatorów. Jury przyznało również III miejsce, które przypadło Dominice Koglin, 

natomiast Karolina Lao, Eryk Szempliński i Katarzyna Borzyszkowska zostali wyróżnieni.  
  W grupie klas młodszych przyznano następujące miejsca: 1 miejsce - Szymon 

Kuczkowski, kl. 1c; 2 miejsce - Katarzyna Danowska, kl. 1c; 3 miejsce- Weronika 
Karczmarczyk, kl. 1b. Klasy drugie: 1 miejsce - Sebastian Dworanowski, kl. 2a;  2 miejsce - 

Patryk Kawalerowicz, kl. 2c; 3 miejsce - Maja Hulecka, kl. 2b. Klasy trzecie: 1 miejsce- 
Maksymilian Olewnik, kl. 3b, 2 miejsce- Aleksandra Szymańska, kl. 3e oraz Przemysław 
Leśniak, kl. 3a.  Szymon Kuczkowski i Maksymilian Olewnik, Karina Motolko i Michalina 

Duda będą reprezentować szkołę w eliminacjach miejskich – środowiskowych 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej.  

 Kolejny konkurs recytatorski, tym razem międzyszkolny, dotyczył poezji  
Władysława Broniewskiego. Odbył się on w Szkole Podstawowej nr 7  

w Słupsku w dniu 17 lutego b.r. Naszą szkołę reprezentowali kolejno: Jonathan Paweł 
Spaczyński- (klasy szóste), Piotr Kamiński (klasy piąte) oraz Michalina Duda (klasy 

czwarte). Wśród finalistów znaleźli się: Michalina Duda – I miejsce wśród piątoklasistów 
oraz Paweł Spaczyński 6 c, który zajął II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulacje!  

  Kolejny konkurs, również międzyszkolny, dotyczył znajomości związków 
frazeologicznych, z których często korzystamy w naszej mowie, niekoniecznie zdając sobie 

z tego sprawę. SP-5 wytypowała drużynę w składzie: Jacek Szempliński-6b, Paweł 
Spaczyński- 6c oraz Dawid Borucki-6d. Chłopcy wygrali najpierw etap szkolny tego 

konkursu i zmierzyli się z mistrzami polskiej mowy z innych szkół podstawowych dnia 18 
lutego. III Miejski Konkurs Frazeologiczny odbywał się w Szkole Podstawowej nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku. Nasza drużyna zajęła miejsce tuż za podium.  

Do trzeciej pozycji zabrakło im zaledwie 2 punktów.  
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